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Muziejai

Pagalvok, kam reikalingi muziejai? Kokių
būna muziejų? Kokiame esi buvęs? Kuris
labiausiai patiko?

Galbūt esi lankęsis Lietuvos Jūrų
muziejuje? Ką jame galima nuveikti,
pamatyti? Pažiūrėk ką pamatė OPA ir PA.

Pažiūrėk ką galima pamatyti Lietuvos jūros
muziejuje. Ką matai? Kuri nuotrauka
labiausiai patiko ar atrodė įdomiausia?
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Kviečiame apsilankyti virtualiame Aviacijos
muziejuje, kuris yra visai šalia mūsų
darželio!

Aviacijos Muziejus

BALTIC360

Pasivaikščiokime po virtualų Palangos
gintaro muziejų.

Palangos gintaro muziejus 360° |
Lietuvos dailės muziejus
Virtualus turas po Palangos gintaro
muziejų

LDM

Pažiūrėkite filmuką apie gintarą. Galbūt
pajūryje jo esate radę patys?

gintaras,medziagos,savybes www.ismaniejirobotai.lt 1-4
klasei .Dirba ir planšetėse
by Arturas Kareckas

YOUTUBE

Raidė R
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Perskaityk tekstą, suskaičiuok kiek žodžių
prasidėjo raide R. Kiek r garsų yra žodžių
viduryje? Sugalvok žodžius su R raide ir
parašyk juos į savo sąsiuvinį.

Surask R raides ir apibrėžk. Suskaičiuok
kiek yra R raidžių.

Apvedžiok visas R didžąsias ir r mažąsias
raides norima spalva.

Skaičiai kaimynai

Kokie skaičiai kaimynai turėtų būti ant
medūzų, kriauklių, lapų, krabų?
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Pažaiskite skaičių kaimynų žaidimą.

skaičiai kaimynai
Викторина - Серия вопросов с
множественным выбором. Нажмите
правильный ответ для продолжения.

WORDWALL - БЫСТРЕЕ СОЗДАВАЙТЕ
ЛУЧШИЕ УРОКИ

Suskaičiuok ir parašyk atsakymus.

Gyva negyva

Pasižiūrėk į paveiksliuką, pasakyk, kaip
manai, kas gyva kas negyva?

Pažiūrėk filmuką kaip prisitaiko gyvi
organizmai.

zmogaus augimas www.ismaniejirobotai.lt 1-4 klasei .Dirba ir
planšetėse
by Arturas Kareckas

YOUTUBE

Pagal parodytą paveikslėlį, pagalvok ir
žaisdamas atsakyk - kas gyva, o kas
negyva?
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Gyvas - negyvas
by Žana.zažecka
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Stačiakampis

Pažiūrėk į paveikslėlį, suskaičiuok kiek yra
stačiakampių? Kiek kvadratų? Ko radai
daugiau, stačiakampių ar kvadratų?

Išvedžiok stačiakampius savo
mėgstamiausiomis spalvomis.

Kūrybinė užduotis

Pasigamink aštunkojį iš tualetinio
popieriaus ritinėlio.
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Sujunk skaičius eilės tvarka ir nuspalvink
paveikslėlį.

Suskaičiuok ir nuspalvink.
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